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Abszrakt. Az elmúlt évtizedben számtalan tanulmány jelent meg a Carbon Capture and Sto-

rage (CCS – szén-dioxid leválasztása, szállítása és tárolása) témakörben. Az egyik legna-

gyobb „falatnak” egy olyan uniós terv tűnt, amelyben egy, az egész kontinenst átszelő szén-

dioxid-szállító rendszert építenének ki. Ilyen nagyívű beruházás természetesen nagy pénz-

ügyi hátérrel képzelhető el.  

Kulcsszavak: Európai Unió, szén-dioxid, emisszió, CCS, pilot project 

 

Az Európai Unió Parlamentje és Tanácsa a 2009. évi éghajlati és energiacsomag ré-

szeként elfogadta a szén-dioxid leválasztásáról és tárolásáról szóló irányelvet.1 Ezzel 

a lépéssel megteremtődött a CCS-technológia alkalmazásának jogi kerete. A követ-

kező években e technológia alkalmazásához szorosan köthető számos jogi és előké-

szítő döntés született: a 2011. évi bizottsági ajánlástól2 a pilot projektek megszületé-

séig. Az irányelv megszületésével csaknem egy időben az EU már döntött 1.15 mil-

liárd – addig el nem költött – euró átcsoportosításáról a CCS technológia alkalma-

zása javára.3 Ezzel a lépéssel elkezdődtek a kutatások, a mintaprojektek előkészítései 

a Közösség számos tagországában: CCS-kutatóhelyet hoztak létre, elkezdődött a le-

hetséges letárolásra alkalmas formációk felderítése. 

 

1. MI AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE? 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség4 (EEA) adatai szerint az üvegházhatású 

gázok (ÜHG-k) legnagyobb arányát a szén-dioxid adja, több mint 80%-ot. Az Uni-

óban 2012-ben ez mennyiségileg 3622,92 millió tonna szén-dioxidot jelentett. Ezt 

az értéket a gazdaság szektoraira vetítve, látható, hogy a legnagyobb kibocsátó a hő- 

és villamosenergia-szektor, tehát az erőművek, fűtőművek (32,7%). A második leg-

több szén-dioxidot kibocsátó szektor a közlekedés (kb. 23,7%). (1. ábra) A két nagy 

szennyezőszektort összehasonlítva látható,, hogy az erőművek nagyságrendileg ke-

vesebb forráspontot képviselnek, mint a többmillió gépjárművet magában foglaló 

közlekedési szektor. Tehát a szén-dioxid kibocsátás negyedét „néhány” szennyező 

adja, s ezeken a helyeken megoldható a kibocsátott ÜHG-k mennyiségének mérése 

és a szén-dioxid leválasztása.  

                                                 
1 2009/31/EK 
2 COM(2011) 112 
3 http://bellona.org/news/ccs/2009-02-leading-industry-urge-european-leaders-to-kick-start-

investment-in-ccs 
4 European Enviromental Agency 
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Forrás: EEA honlap  

1. ábra 

Az EU szén-dioxid-kibocsátása szektoronként, 2012 

 

A klímavédelem számos eszközt ismer a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. 

Azonban e szabályozási formák egyik legfontosabb alapja: a kibocsátott szén-dioxid 

mérése (esetleg pl. a közlekedési szektor tekintetében: becslése). A meghatározott 

mennyiségű kibocsátás csökkentésének egyik lehetséges módja a leválasztott szén-

dioxid letárolása megfelelő rezervoárokba. Az EU CCS-irányelve ezt a célt szol-

gálja.  

 

2. MENNYIBE KERÜL A CCS-TECHNOLÓGIA? 

A CCS-technológia egy leválasztásból, szállításból és tárolásból álló lánc, melynek 

első lépése a kibocsátóknál keletkező füstgázból történő CO2 leválasztása különféle 

technológiákkal. A leválasztási technológia a folyamat legköltségesebb része (2. 

ábra), a teljes költség több mint 80%-át is jelentheti.5 A leválasztás módja számos 

tényező függvénye: a leválasztandó szén-dioxid mennyisége, a forráspont műszaki-

technológiai „kora”, a felhasznált tüzelőanyag fajtája.  

 

                                                 
5 decarboni (2009). 
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Forrás: Kardos P. (2011) 

2. ábra 

A CCS-lánc költségei 

 

A CCS-lánc következő tagja a szállítás. Ez elsősorban csővezetékkel vagy tar-

tályhajókkal történik (a tárolási helytől függően), de a csővezeték-építés magas költ-

ségei miatt vannak tervek közúton vagy vasúton történő szállításra is. Nagy leválasz-

tott mennyiségek esetében természetesen a csővezetéki szállítás a megfelelő. A szén-

dioxid szállítása igen magas (120–150 bar) nyomáson, szuperkritikus állapotban tör-

ténik. A szállításhoz szükséges komprimálás energiaigénye szintén a költségeket nö-

veli. 

Az utolsó két „láncszem” a szén-dioxid geológiai formációba történő besajtolása, 

ill. a tároló folyamatos, éveken, több évtizeden át történő ellenőrzése, monitorozása. 

Az alkalmas geológiai formációkat természetesen megfelelően fel kell készíteni a 

szén-dioxid tárolására, a besajtolás-tárolás infrastruktúráját is ki kell alakítani, ill. a 

besajtoláshoz szükséges (amennyiben szükséges) energia költségeit is figyelembe 

kell venni.  

A monitorozás költségeit – a feladat nagy időintervalluma miatt – a szakértők 

nagyon nehezen becsülik meg. A biztonságos, stabil tárolás folyamatos ellenőrzést 

igényel, melyet a jövőben a technika, informatika stb. fejlődése is befolyásol majd. 
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3. MI INDULT EL A CCS-IRÁNYELVVEL? 

Megalkotása után a tagországokban hamar elindult a technológia bevezetésének elő-

készítése és támogatása is, nem csak kormányzati, hanem egyéb, országon belüli 

ipari pénzügyi forrásokkal. Többek között Franciaországban a TOTAL a Lacq mel-

lett hozott létre egy erőműre alapozott mintaprojektet,6 Németországban az E.On és 

a Siemens kutatott lehetséges tárolóhelyek után, az Egyesült Királyság pedig Norvé-

giával közösen térképezte fel az Északi-tenger lehetséges tároló formációit.7 Ma-

gyarországon a MOL Nyrt. a Mátrai Erőművel közösen tervezett meg egy lehetséges 

erőművi szén-dioxid letárolást8. 

A kezdeti kutatási és tervezési időszak számos eredményt hozott: elindultak min-

taprojektek (pl. Franciaország, Portugália), a Zero Emission Platform (ZEP) kutatói 

bejelentették, Európában van elég tárolóhely a letárolni kívánt szén-dioxid 

számárára,9 az EU egyik kutatóműhelye a Joint Research Centre (JRC) publikált egy 

tanulmányt egy, az egész kontinensen átívelő szén-dioxid-szállító hálózatról.10  

A 2011-es bizottsági ajánlás után egyre inkább láthatóvá vált: az eleinte jól mű-

ködő ipari támogatások, más országokkal történő társulások számos problémát is 

felvetettek, amit a 2009-es irányelv mellett közösségi vagy tagországi szinten kellett 

kezelni. A kisebb-nagyobb buktatókat az országok megfelelően kezelték, számos 

tagország kormánya ítélt meg támogatást a CCS-technológia bevezetésére és mű-

ködtetésére (pl. 2012-ben az Egyesült Királyság nem kapott Uniós támogatást a 

CCS-technológia további bevezetéséhez,11 két év múlva maga az angol kormány 

adott annak fejlesztésére több millió fontot).12  

 

4. CCS-PROJEKTEK EURÓPÁBAN 

A szén-dioxid tárolása sok európai ország szívügye. S bár az elmúlt években kissé 

erősödtek a letárolás szükségességének és módszerének ellenző hangjai, mind az 

EU, mind az egyes országok kormányai, valamint a nemzetközi szervezetek és egyes 

energiaipari vállalatok továbbra is folyamatosan tervezik és építik ki a CCS levá-

lasztó-szállító-tároló hálózat elemeit.  

Természetesen néhány országban már használták a CO2 földbe besajtolását a kő-

olajtermelés mennyiségének fokozása érdekében. Ez az ún. EOR-alapú olajtermelési 

                                                 
6 http://bellona.org/news/ccs/2009-04-co2-capture-at-lacq-is-in-operation 
7 http://bellona.org/news/ccs/2009-05-uk-and-norway-to-study-role-of-north-sea-in-co2-

storage 
8 KUBUS (2008). 
9 ZEP (2010). 
10 JRC Scientific and Technical Reports (2010) 
11 http://bellona.org/news/ccs/2012-11-eu-sources-say-uk-will-receive-eu-funding-ccs 
12 http://bellona.org/news/ccs/2014-03-government-provides-e72-5-million-ccs-develop-

ment 
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technológia már Magyarországon is több évtizedes. Azonban a klímavédelmet szol-

gáló CCS-technológia kiépítésének lehetőségeit csak az ezredforduló óta kutatják, 

próbálják ki nagyobb számban.  

A MIT13 Carbon Capture and Sequestration Technologies Programjának (CC-ST 

Program) adatbázisa szerint Európában jelenleg alapvetően háromféle CCS-projekt 

létezik (3. ábra): 

 pilot projekt 

 erőművi CCS-projekt 

 nem-erőművi CCS-projekt 

 

 
Forrás: MIT CC-ST Database (2015) 

 

3. ábra 

A CCS-projektek Európában 

 

                                                 
13 MIT – Massachusetts Institute of Technology 
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1. táblázat 

 Az európai pilot CCS-projektek legfontosabb adatai 

Név Ország Vezető cég 
Energia-

hordozó 

CO2 

mennyi-

ség 

(Mt/év) 

Szállítási 

mód 

Hossz 

(km) 
Üzemelés. 

Schwarze 

Pumpe 

Németország Vatternfall szén 0,075 közúton 

tankerben 

400 2008 óta  

Karlshamn Svédország E.On olaj n/a n/a n/a 2009–2010 

Compostilla  Spanyolország ENDESA szén 1,3 csővezeték 135 

1. fázis 
2009–

2012 

2. fázis 
2013–

2018 

Puertollando Spanyolország ELCOGAS szén visszacirkuláltatják az IGCC 
eljáráshoz 

2010–2011 

Lacq Franciaország Total olaj 0,075 csővezeték 30 2010–2013 

Buggenum Hollandia Vattenfall szén visszatáplálják az erőművi szin-

tézisgázhoz  

2011–2013 

Ferrybridge Egyesült Kirá-

lyság 

SSE szén 0,5 n/a n/a 2012–2013 

Aberthawn Egyesült Kirá-

lyság 

RWE szén 1,0 n/a  n/a 2013–2014 

Brindisi Olaszország Enel&Eni szén EOR-technológiához használják 

fel 

2011– 

Wilhelmsha-

ven 

Németország E.On szén n/a n/a n/a 2012– 

Mongstad Norvégia Statoil gáz 0,075–

0,082 

a légkörbe engedik ki 2012– 

Forrás: MIT CC-ST Database (2015) 

 

Az európai pilot CCS-projektek (1. táblázat) jelentős része már a technológialánc 

besajtolási szakaszán is túl van. A továbbiakban a feltöltött tárolók pontos monitor-

ingjét kell folyamatosan elvégezni. E projektek segítségével a szakemberek fontos 

tapasztalatokat szereztek/szereznek a CCS-technológia folyamatos kiépítéséhez, fej-

lesztéséhez és a rendszerek fenntartásához. 

 

5. LENDÜLET ÉS FÉKEZÉS 

Az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás elleni küzdelem egyik kulcseleme a szén-

dioxid légkörbe jutásának megakadályozása lett. A pilot projektek sikere után elkez-

dődött a legtöbb füstgázt (és így szén-dioxidot) kibocsátó erőművekkel kapcsolatos 

technológiai folyamatok megtervezése és finanszírozásuk megszerzése. Sok európai 
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országban már nem lehet szén alapú erőművet létesíteni (Pl. Egyesült Királyság), és 

a már meglévő ilyen típusú erőműveket is tervezik átalakítani. 

Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének (ETS) első szakaszában a kiosztott 

emisszió-kvóták elsősorban az erőművekhez kerültek, hiszen ezekben a létesítmé-

nyekben a kibocsátás bejelenthető, mérhető és ellenőrizhető. A rendszer kidolgozá-

sakor az EU azt remélte, hogy a mai – harmadik – szakaszban már olyan kvótaárak 

lesznek a piacon, hogy a CCS-technológiák bevezetése minden szereplőnek érdeke 

lesz. Ez sajnos nem így történt (4. ábra), így jelentős pénzügyi támogatást kell nyúj-

tani a piac szereplőinek akár közösségi, akár kormányzati szinten. 

 

 
Forrás: C&EN,2013 

4. ábra 

Szén-dioxid ár alakulása 2008–2012 
 

A későbbiekben az Unió kiterjesztette a kvótakereskedelmet az erőműveken kí-

vül más, kisebb kibocsátású ágazatokra is, mint a kohászat, a bányászat, kőolaj-fi-

nomítók, papíripar, stb. Az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos CCS-projektek 

jelenleg nem működnek, vagy csak igen kis mennyiséget tárolnak le a segítségükkel 

(pl. Slipner – Norvégia – gázfeldolgozás, ULCOS Florange – Franciaország – acél-

termelés). Az ETS 2013-ban a 3. fázisába lépett. A 2020-ig tartó időszakban az EU 

szűkebb kereteket szab meg a kibocsátóknak. A kvótaárverések talán stabilabbá és 

magasabbá teszik majd az elmúlt években jelentősen lecsökkent kvótaárakat. Ebben 

az időszakban az uniós előírások szerint, ha a szén-dioxid leválasztásra és biztonsá-

gos letárolásra kerül, nem tekinthető kibocsátott mennyiségnek.14 Tehát magas kvó-

taárak esetén a nagy kibocsátóknak érdekük lesz ezt a technológiát is felhasználni. 

2014-ben úgy tűnt: a technológia elterjedése további lendületet vehet. Áprilisban az 

Európai Parlament képviselői elismerték a CCS-technológia jelentőségét.15 A brit 

CCS-projektekre már maga Brüsszel is 300 millió euró támogatást ítélt meg, sőt az 

                                                 
14 LAUROSSON, 2011 
15 http://bellona.org/news/ccs/2014-04-european-parliamentarians-recognise-ccs-signifi-

cance 
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Európai Beruházási Bank is felvette a támogatási lehetőségek listájára az ilyen pro-

jekteket.16 Jelentős társulások jöttek létre vagy tervbe vannak véve: pl. Skócia és 

Ciprus17, vagy az Egyesült Királyság és Kanada18 között.  

Az ENSZ klímapolitikai vezetője sürgette a CCS-beruházások folyatatását, és az 

IEA is túl lassúnak ítélte meg a folyamatokat és a beruházások megvalósulását.19 

Azonban ezek a nagyszerű eredmények pénzügyi szempontból nem térülnek 

meg, s ez jelentős fékezőerő lehet a technológia elterjedésének szempontjából. 

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének profittermelő módja (egyelőre20) a 

szén-dioxid letárolása helyett az olajtermelésben történő felhasználása, az EOR-

technológia. Természetesen néhány országban már régóta használták a CO2 földbe 

besajtolását a kőolajtermelés mennyiségének fokozása érdekében. Az USA-ban a 

szén-dioxid besajtolását jelentős arányban ezért alkalmazzák.  Ezt az olajtermelési 

módot már Magyarországon is több évtizede használják. Az elmúlt félévben a Shell 

beszállt a szén-dioxid északi-tengeri EOR-célú felhasználásának a kutatásába.21 Ez-

zel is lendületet adva a CCS-technológia további európai terjedésének. 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Európában tehát az elmúlt évtizedben sok CCS-technológiai rendszer épült ki, s 

egyre több van a tervezőasztalokon. Ez a bevált CCS pilot projektek által felgyülem-

lett üzemeltetési tapasztalatoknak és a kormányzati, uniós és céges beruházási támo-

gatásoknak köszönhető. 

Az múlt erőművi balesetei (főként Fukusima) miatta sok ország elfordult az atom-

erőműveik további felhasználásától, s a megújuló energiák mellett a szén és földgáz 

használata ismét középpontba került. Azonban a környezetvédelem fontossága miatt 

már nem kerülhető ki a szén és a gáz alapú erőművek létesítése (s lassan majd az 

üzemeltetése) a CCS-technológia kiépítése nélkül.  

Amíg a technológia uniós bevezetése jelentős támogatással történik, addig köny-

nyen megválaszolható a címben szereplő kérdés: a révészt itt az EU-ban egyenlőre 

mi, uniós állampolgárok fizetjük. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A cikk a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntartható 

Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében készült. 

                                                 
16 http://bellona.org/news/ccs/2014-04-european-investment-bank-raises-funding-ccs-pro-

jects 
17 http://bellona.org/news/ccs/2014-05-ccs-research-partnership-formed-scottish-cypriot-

scientists 
18 http://bellona.org/news/ccs/2014-11-uk-canada-enhance-collaboration-ccs 
19 http://bellona.org/news/ccs/2014-05-international-energy-agency-calls-ccs-deployment 
20 A magyar Oláh György jelentős kutatásokat végez a CO2 felhasználásával történő metal-

gyártás területén az USA-ban 
21 http://bellona.org/news/ccs/2014-05-shell-joins-enhanced-oil-recovery-research-project-

north-sea 
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